
Stránka 1 z 4 

 

Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Datum zasedání: 24. 7. 2018 

 

Přítomni dle prezenční listiny: Luboš Železný, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal, CSc., Iva 

Boušková, Bc. Petra Kubátová Krchová, Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Jaroslav Flegl 

 

Omluveni: Ing. Martin Mistr, Ph.D., Pavel Vyšata 

 

Neomluven: Radek Baše 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hod. 

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 8 členů Zastupitelstva obce. Zastupitelstvo 

obce Starý Kolín bylo usnášeníschopné.  

Zápis z minulého veřejného zasedání č. 34 byl řádně vyložen, v průběhu jednání k němu nebylo 

připomínek. Ověřovateli byl podepsán. 

 

1. Zahájení zasedání Zastupitelstva obce 

Zahájení zasedání Zastupitelstva obce Starý provedl v 18:05 hod. starosta obce Luboš Železný. 

Dále následovaly procedurální záležitosti – volba ověřovatelů, schválení zapisovatelky, volba 

návrhové komise. Starosta navrhl ověřovateli zápisu pana Martina Němce a paní Ivu Bouškovou, 

zapisovatelku Ing. Věru Chobotovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. – 

předseda, členové Mgr. Jaroslav Flegl a Bc. Petra Kubátová Krchová 

 

Návrh usnesení č. 01/35/18:  

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  v o l í  ověřovateli zápisu pana Martina Němce a paní Ivu Bouškovou 

2 .  s c h v a l u j e  zapisovatelku Ing. Věru Chobotovou 

3 .  v o l í  návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Mančal, CSc. – předseda, Mgr. Jaroslav Flegl 

a Bc. Petra Kubátová Krchová 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 01/35/18 bylo schváleno. 

 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že program 35. zasedání Zastupitelstva obce byl 

zveřejněn v souladu s § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Návrh programu byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu obce Starý 

Kolín, dále na internetových stránkách obce a veřejnost byla rovněž informována prostřednictvím 

hlášení obecního rozhlasu.  

Program zasedání 

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy kulturního domu ve Starém 

Kolíně“ 

3. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova 
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4. Diskuse  

5. Zpráva návrhové komise  

6. Závěr  

 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 02/35/18: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

s c h v a l u j e  program 35. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 02/35/18 bylo schváleno. 

 

2. Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy kulturního domu ve 

Starém Kolíně“ 

Starosta obce Luboš Železný informoval, že ve stanoveném termínu byly podány tři nabídky na 

plnění této zakázky. Před hodnocením nabídek byla vyřazena nabídka firmy Stanislav Záhon, 

Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec, IČO: 86736558 z důvodu vyšší nabídkové ceny, než byla 

předpokládaná hodnota zakázky. Uchazeč ADEMASTAV s.r.o. neocenil tři položky rozpočtu 

(demontáž krytiny, realizaci nové plechové střechy a ošetření ocelové konstrukce), proto byl 

vyloučen při hodnocení. Na základě posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 

23. 7. 2018 byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka uchazeče FAST Střechy s.r.o., 

Smetanova 2065, 547 01 Náchod,  IČO: 27537676 za cenu 2 436 638,00 Kč bez DPH. 

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 03/35/18: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e   

a )  pořadí nabídek na základě hodnocení a výběr nejvhodnější nabídky na základě výsledku 

posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy 

kulturního domu ve Starém Kolíně“ ze dne 23. 7. 2018 dle Zprávy o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek 

Pořadí 

nabídky na 

základě 

hodnocení 

Název uchazeče Sídlo IČ 

Nabídková 

cena bez DPH 

(Kč) 

1. FAST Střechy s.r.o. Smetanova 2065, 54701 Náchod 27537676 2 436 638,00 

b )  smlouvu o dílo na předmět plnění veřejné zakázky „Oprava střechy kulturního domu ve 

Starém Kolíně“ a její uzavření s uchazečem FAST Střechy s.r.o. Smetanova 2065, 547 01 Náchod, 

IČ: 27537676 

2 .  u k l á d á  starostovi obce uzavřít smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky „Oprava střechy 

kulturního domu ve Starém Kolíně“ s vybraným uchazečem dle bodu 1. b) tohoto usnesení 

          T: do 13. 8. 2018 
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Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 03/35/18 bylo schváleno. 

 

3. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova 

Místostarostka obce Ing. Věra Chobotová informovala, že v rámci Programu obnovy venkova 

2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

obnovy venkova je možné žádat o dotaci na dopravní infrastrukturu, tj. pozemní komunikace, 

chodníky a s nimi související zařízení. Maximální možná dotace je 1 000,00 Kč na obyvatele obce 

dle stavu k 31. 12. 2016 (max. však 80 % z celkových uznatelných nákladů), tzn. pro naši obec 

může dotace činit 1 618 000,00 Kč. Předmětem navrhované žádosti o dotaci jsou nové 

komunikace na Baštách v ulicích Antonína Dvořáka a Spojovací v obci Starý Kolín. 

Předpokládané náklady činí 3 932 037,04 Kč včetně DPH, z toho dotace by měla činit 

1 618 000,00 Kč (41 %) a 2 314 037,04 Kč spolufinancování z rozpočtu obce (59 %). Povinnou 

přílohou žádosti o dotaci je mj. smlouva o dílo se zhotovitelem, která byla uzavřena 16. 7. 2018 se 

společností STRABAG a.s., proto nebylo možné žádost podat dříve. Vzhledem k délce 

administrativního procesu poskytnutí dotace bude nutné dotaci předfinancovat. Ve 

schváleném rozpočtu obce na rok 2018 je se spolufinancováním a předfinancováním počítáno.  

Připomínky z řad občanů a zastupitelů nebyly. 

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 04/35/18: 

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání 

1 .  s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci na projekt „Nové komunikace na Baštách v obci Starý 

Kolín“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu obnovy venkova  

2 .  u k l á d á  místostarostce obce podat žádost o dotaci  

     T: do 31. 8. 2018 

 

Hlasování: návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Usnesení č. 04/35/18 bylo schváleno. 

 

4. Diskuse 

Pan Petr Bertram se dotazoval na úpravu elektrorozvodů a ovládacích elektrorozvaděčů 

v prostorách kotelny základní školy a informoval, že v roce 2015 zabezpečil dokumentaci pro 

změnu využití prostorů hlavní kotelny v Základní škole s tím, že v prostoru bývalých elektrokotlů 

bude umístěna dílna pro školníka. Oddělení elektroinstalace do nového rozvaděče kotelny bylo 

podmínkou pro to, aby prostor mohl být využit jako dílna pro školníka. Místostarostka obce 

odpověděla, že priority na každý rok se stanovují ve spolupráci s vedením školy. V letošním roce 

se provádí kompletní rekonstrukce odpadů a elektroinstalace ve školní kuchyni za cca 

0,75 mil. Kč, v minulých letech to bylo rozšíření počítačové učebny, kompletní rekonstrukce dvou 

učeben v přízemí „staré budovy“ apod. Dílna pro školníka nebyla prioritou, ale s úpravou 

elektrorozvodů a ovládacích elektrorozvaděčů bude po domluvě s vedením školy počítáno 

v návrhu rozpočtu na příští rok. Pokud bude pro vedení školy prioritou i dílna pro školníka, tak 

bude i s ní počítáno v návrhu rozpočtu na příští rok. Zastupitel Mgr. Flegl doplnil, že 
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elektroinstalace musí mít pravidelné revize, takže musí být vyhovující, a až bude vedení školy 

chtít zázemí pro školníka, tak to budou zastupitelé řešit. Starosta obce doplnil, že rozvaděč je sice 

starý, ale plně funkční. 

Pan Bertram dále odmítl, že by byl v době, kdy byl starostou obce, upozorněn Ing. Charvátem 

na zahrabané barely s olejem v souvislosti se zavážením lokality bývalého „písečáku“ na 

Kačinách, jak Ing. Charvát uvedl na minulém zasedání. 

Starosta obce informoval přítomné o průběhu výstavby nového mostu a jeho harmonogramu, který 

je zveřejněn na internetových stránkách obce. Dále informoval o opravě křižovatky Hlízovské a 

Kateřinské ulice. 

Zastupitel Ing. Mančal, CSc., upozornil na nepořádek v bývalé požární nádrži Vana a její 

vysychání.  

Pan Petr Bertram se dále dotazoval na skládku naproti hřbitovu a Statek. Informace poskytl 

starosta obce. 

 

8. Zpráva návrhové komise       

 Předseda návrhové komise přednesl zprávu návrhové komise. 

 

9. Závěr  

Závěr zasedání provedl starosta, zasedání skončilo v 18:53 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 27. 7. 2018 

 

Zapisovatelka: Ing. Věra Chobotová ……………………… 

 

Ověřovatelé: Martin Němec ...…………………………. 

 

            Iva Boušková …………………………… 

                     

 

 

 

                                                                                            …………………………………….. 

                                                                                                              Luboš Železný 

                                                                                                      starosta obce Starý Kolín 

  

Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Usnesení 


